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     Fundado em 1936 

 

 

DESTAQUES DO MÊS 

 
PRÊMIO MACHADO DE ASSIS DA ABL PARA VAMIREH CHACON 

 

 O “Prêmio Machado de 

Assis”, o único concedido pelo 

conjunto de obra, no valor de 

R$ 100 mil, coube ao cientista 

político, pesquisador e profes-

sor pernambucano Vamireh 

Chacon, Membro Titular do 

PEN Clube do Brasil.  

 A premiação, como 

ocorre anualmente, foi realiza-

da em sessão solene no Salão 

Nobre do Petit Trianon, por 

ocasião da comemoração dos 

117 anos de fundação da Aca-

demia Brasileira de Letras.  

Os demais prêmios no valor de R$ 50 mil foram destinados às categorias Poesia, 

Ficção (Romance, Teatro e Conto), Ensaio e Crítica Literária,  Literatura infanto-juvenil, 

Tradução, História e Ciências Sociais e Cinema. Dia 17. 

 

PRÊMIO LITERÁRIO NACIONAL PEN CLUBE DO BRASIL 

2014: CONTINUAM ABERTAS INSCRIÇÕES  

Até o dia 21 de novembro de 2014 estão abertas as inscrições ao 

Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil 2014. As inscrições 

poderão ser feitas na Sede Social do Clube (Praia do Flamengo, 

172/1101 – Rio de Janeiro / RJ CEP-22210-060). Maiores informa-

ções no Portal do PEN Clube: www.penclubedobrasil.org.br  

Considerado um dos mais antigos e prestigiosos certames brasileiros, 

o Prêmio do PEN Clube foi criado em 1938, e agora, em sua nova 

fase, é oferecido anualmente a escritores que tenham publicado obra 

nas categorias Poesia, Ensaio Narrativa mos últimos dois anos. Além 

de qualquer escritor brasileiro, as editoras também poderão inscrever 

livros de seus autores. Os premiados receberão troféu denominado 

“PEN”, especialmente concebido e executado pelo escultor Cavani Rosas, além de valor 

em dinheiro e certificado de participação. 

 

 

P E N   C L U B E   D O   B R A S I L 
          Há 78 anos promovendo a literatura e defendendo a liberdade de expressão 

Boletim Informativo  
Rio de Janeiro – Ano IV – Julho de 2014 – Edição Online 

http://www.penclubedobrasil.org.br/
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NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS 

  

Acadêmico Antonio Carlos Secchin coordenou o ciclo “Os poetas pelos poetas”, no qual 

o Acadêmico Carlos Nejar proferiu a conferência “A épica do instante e a infância do 

futuro”. Dia 1º. 

 

Ricardo Cavaliere – lançou o 

livro A gramática no Brasil – 

ideias, percursos e parâmetros. 

Blooks Livraria – Botafogo / RJ. 

Dia 2.   

 

Acadêmico Nelson Pereira dos 

Santos coordenou a série “Ci-

nema na ABL”, na qual foi exi-

bido o filme Giovanni Improtta, 

dirigido pelo ator e diretor José 

Wilker, falecido recentemente. 

Dia 2. 

 

 

Tania Zagury publicou o artigo "A escola não faz o que eu quero" em sua coluna sema-

nal de educação no Jornal ATribuna, ES. Dia 5. 

 

Tanussi Cardoso  apresentou-se como convidado no evento "Poesia no Cinema é Joia", 

no Cine Joia, organizado pelos escritores Cairo Trindade, Fernando Sá e Vinni Correa. 

Copacabana, Rio / RJ. Dia 7. 
 

Tania Zagury concedeu entrevista à TV Canal Futura, programa Conexão Futura, ao vi-

vo, debatendo o resultado de pesquisa da OCDE, que posiciona o Brasil em primeiro lu-

gar dentre os países participantes, com o maior percentual de perda afetiva de parte das 

aulas, devido a questões relacionadas à disciplina em sala de aula e ao atendimento a tare-

fas burocráticas. Dia 7. No dia 12, a mesma associada publicou o artigo "Perder não é 

humilhação" em sua coluna semanal de educação no Jornal A Tribuna, ES. 

 

Acadêmico Marco Lucchesi coordenou a série "Música de Câmara na ABL", com o 

concerto do Duo David Chew (violoncelo) e Fernanda Canaud (piano), além da participa-

ção especial da soprano Juliana Franco. ABL. Dia 14. 

 

Messody Benoliel, Juçara Valverde, Márcia Leite, Mozard Carvalho e Sérgio Gerô-

nio, participaram do lançamento da Antologia Boa de Bola. Auditório da FALARJ, Lapa, 

Rio de Janeiro / RJ. Dia 14. 

 

Acadêmico Antonio Carlos Secchin coordenou o ciclo “Os poetas pelos poetas”, no qual 

tradutor e professor PUC-Rio, Paulo Henriques Britto, proferiu a conferência “A poesia 

sintética de Emily Dickinson”. ABL. Dia 15. 

 

Cláudio Aguiar lançou o livro Francisco Julião, uma biografia (Editora Civilização 

Brasileira, 2014). Livraria Cultura. Recife / PE. Dia 16.   

 



 3 

Acadêmico Nelson Pereira dos Santos coordenou a série “Cinema na ABL”, na qual foi 

exibido o filme Cine Holliúdy, dirigido por Halder Gomes. ABL. Dia 16. 

 

Acadêmica Nélida Piñon foi a oradora oficial da cerimônia de comemoração dos 117 

anos de fundação da Academia Brasileira de Letras. A solenidade foi aberta pelo Acadê-

mico Geraldo Holanda Cavalcanti, Presidente da ABL, que leu o discurso proferido por 

Machado de Assis por ocasião da fundação da Academia em 1897. Dia 17.  

 

Tania Zagury publicou o artigo "Internet Segura" em sua coluna semanal de educação 

no Jornal A Tribuna, ES. Dia 19. No dia 21 a mesma sócia publicou o artigo "Brasil em 

primeiro!" no jornal O Globo, sessão Opinião. Dia 21. 
 

Acadêmico Antonio Carlos Secchin coordenou o ciclo “Os poetas pelos poetas”, no qual 

o filósofo, poeta e ensaísta Alberto Pucheu proferiu a conferência “Manoel de Barros: em 

que acreditar senão no riso?”. ABL. Dia 22. 

 

Maria Beltrão esteve presente no lançamento do livro em sua homenagem - Maria Bel-

trão e a arqueologia na Bahia: o projeto central – de autoria de Edivaldo Machado Bo-

aventura (organizador). IHGB. Dia 23.  

 

Acadêmico Nelson Pereira dos Santos coordenou a série “Cinema na ABL”, na qual foi 

apresentado o filme Flores Raras, dirigido por Bruno Barreto. ABL. Dia 23. 

 

Tania Zagury ministrou a Conferência Magna "Um Escola para as novas gerações", a 

convite da Prefeitura e da SME de Itaboraí, no 12º Seminário de Educação de Itaboraí, 

realizado no Vera Gol Clube em Itaboraí. O evento contou com a presença de Secretários 

de Educação, entre outras autoridades de vários municípios e teve mais de 4300 docentes 

inscritos. Dia 24. 

 

Ives Gandra Martins no dia 24 con-

cedeu ampla entrevista à revista Exa-

me, cujo teor poderá ser lido pelo se-

guinte link: ................................. 

http://exame.abril.com.br/rede-de-

blogs/brasil-no-

mundo/2014/07/24/salvem-a-

democracia-entrevista-com-ives-

gandra-da-silva-martins/ 

 

 

Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança foi eleito Sócio Correspondente do 

PEN Clube do Brasil, em Portugal, por indicação de Cláudio Aguiar, Presidente deste 

Clube Literário, aprovada em reunião da Diretoria. Dia 25.  

Tanussi Cardoso  foi entrevistado pelo escritor Selmo Vasconcellos para a Revista Lite-

rária Prisma Cultural. Porto Velho / RO. Dia 25. No dia seguinte o mesmo escritor publi-

cou o ensaio "Beleza e estranheza em Marcio Rufino - A questão do Ser", um estudo so-

bre a poesia de referido poeta. Dia 26. 
 

http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/brasil-no-mundo/2014/07/24/salvem-a-democracia-entrevista-com-ives-gandra-da-silva-martins/
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/brasil-no-mundo/2014/07/24/salvem-a-democracia-entrevista-com-ives-gandra-da-silva-martins/
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/brasil-no-mundo/2014/07/24/salvem-a-democracia-entrevista-com-ives-gandra-da-silva-martins/
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/brasil-no-mundo/2014/07/24/salvem-a-democracia-entrevista-com-ives-gandra-da-silva-martins/
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/brasil-no-mundo/2014/07/24/salvem-a-democracia-entrevista-com-ives-gandra-da-silva-martins/
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Tania Zagury concedeu entrevista ao Jornal de Londrina, Caderno de Domingo, sobre 

consumo consciente, em virtude de pesquisa feita pelo SPC, publicada sob o título "Pais 

admitem ceder a pedido de compras dos filhos". Dia 27. 

 

Acadêmico Antonio Carlos Secchin coordenou o ciclo “Os poetas pelos poetas”, no qual 

o poeta, compositor e roteirista  Geraldo Carneiro  proferiu a conferência “Shakespeare: o 

poeta e a máscara”. ABL. Dia 29. 

 

Acadêmico Nelson Pereira dos Santos coordenou a série “Cinema na ABL”, na qual foi 

apresentado o filme O tempo e o vento, dirigido por Jayme Monjardim. ABL. Dia 30. 

 

Acadêmico Domício Proença Filho, Secretário-Geral da ABL, coordenou o “Seminário 

Brasil, brasis” de julho, terceiro da série de 2014, quando foi debatido  o tema “Trabalho 

escravo no Brasil?” pelos palestrantes Acadêmico Marco Lucchesi e o antropólogo, pro-

fessor e padre Ricardo Rezende Figueira, e o professor e escritor Faustino Teixeira. ABL. 

Dia 31. 

Tania Zagury publicou o artigo “Prejuízos não financeiros: os mais graves", em sua co-

luna mensal do site de Meu Bolso Feliz, do SPCBrasil (Serviço de Proteção ao Consumi-

dor). Dia 31. 

 

AGENDA DE AGOSTO  

 

Dia 6, quarta-feira, às 17h30 – Lançamento do livro Viajando com Langsdorf, de 

Barbara Freitag-Rouanet. Apredentação do livro pela Historiadora Mary del Priore. 

 

Dia 21, quinta-feira, às 17h30 – Lançamento do livro Protesto - Estados de Ser, Pedro 

Lyra. 
  

Dia 29, quarta-feira, às 17h30 – Evento da Academia Brasileira de Arte – Mesa Redonda 

em homenagem a Cecília Meireles no ano do cinquentenário de seu falecimento. Partici-

pação dos escritores Vasco Mariz e Cláudio Murilo Leal. Declamação de poemas da 

homenageada pela escritora Tereza Cristina Meirelles de Oliveira.  

 

 

OS QUE SE FORAM 

 

(Obituários) 

Ivan Junqueira 

 Faleceu no dia 3 do corrente o poeta e tradutor Ivan Junqueira, membro da Aca-

demia Brasileira de Letras e do Conselho Curador do PEN Clube do Brasil.  Ivan Jun-

queira foi velado no Salão dos Poetas Romântico (Petit Trianon) da Academia Brasileira 

de Letras e sepultado no mausoléu da ABL, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, 

no Rio de Janeiro. Nascido em 1934, no Rio de Janeiro, realizou seus estudos na cidade 

do Rio de Janeiro e chegou a ingressar nas faculdades de Medicina e de Filosofia da en-

tão Universidade do Brasil. Atuou ativamente como jornalista nas funções de redator e de 

subeditor dos principais jornais do Rio de Janeiro. Foi, também, editor executivo da re-

vista Poesia Sempre, da Fundação Biblioteca Nacional. Sua vasta obra consta de livros 

sobre poesia, tradução e ensaios literários 
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João Ubaldo Ribeiro  

 Morreu no Rio, aos 73 anos de idade, no dia 18, o Acadêmico João Ubaldo Ri-

beiro, romancista e Membro Titular do PEN Clube do Brasil. Nascido em Itaparica (BA), 

em 23 de janeiro de 1941, Ubaldo passou os primeiros meses de idade até cerca de onze 

anos na companhia de sua família em Sergipe, onde o pai era professor e político. Mais 

tarade, morou um ano em Lisboa e depois no Rio de Janeiro para, em seguida, fixar-se 

em Itaparica, onde viveu aproximadamente sete anos. Depois fixou residência no Rio de 

Janeiro. João Ubaldo Ribeiro, entre inúmeros textos (contos, conferências, artigos, crôni-

cas), é autor dos seguintes livros: Setembro não Tem Sentido, Sargento Getúlio, Vila Re-

al, Viva o Povo Brasileiro, O Sorriso do Lagarto, O Feitiço da Ilha do Pavão, A Casa 

dos Budas Ditosos, Miséria e Grandeza do amor de Benedita, Diário do Farol e O Alba-

troz Azul. 

Ronaldo Rogério de Freitas Mourão 

 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão nasceu a 25 de maio de 1935, no Rio de 

Janeiro. Publicou seus primeiros artigos de divulgação científica na revista Ciência Popu-

lar (1952). Entrou em 1956 para Universidade do Estado da Guanabara (atual UERJ), on-

de obteve, em 1960, os títulos de Bacharel e Licenciado em Física pela Faculdade de Fi-

losofia, Ciência e Letras. Astrônomo, escritor, membro titular do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), da Academia Carioca de Letras, da Academia Luso-

Brasileira de Letras. Fundador e primeiro diretor do Museu de Astronomia e Ciências 

Afins. Escreveu cerca de l00 livros, entre os quais se destaca: O Livro de Ouro do Uni-

verso (Ediouro Publicações SA, 2000). Em janeiro de 1995, foi eleito membro-titular do 

PEN Clube do Brasil pelo conjunto de seus ensaios científicos e literários. Ronaldo Mou-

rão faleceu em 25 de julho no Hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro. 

 

 

Os nomes de membros titulares do PEN Clube do Brasil aparecem em negrito. 

 

EXPEDIENTE – Sede Social Própria : Praia do Flamengo, 172 / 1101 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

CEP- 22210-030 – Presidência Tel: (21) 2147-7218  - Secretaria Tel.: (21) 2556-0461 

pen@penclubedobrasil.org.br   /   http://www.penclubedobrasil.org.br 

 

ENTIDADES APOIADORAS 
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